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บทคัดยอ
การติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีม่ สี าเหตุจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลเปนสาเหตุสำคัญของการเสียชีวติ ทัว่ โลก
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรม ศึกษาโดยใชวธิ กี ารวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนาในโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 การศึกษาแบงเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1
สำรวจสถานการณการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลในหออภิบาล
ผปู ว ยหนักอายุรกรรม ระยะที่ 2 นำขอคนพบมาพัฒนาเปนรูปแบบการปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธ
กับการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรม และ ระยะที่ 3 ประเมินผลการนำรูปแบบไปใช
รวบรวมขอมูลโดยใชการสนทนากลมุ และแบบสอบถาม กลมุ ตัวอยางในการศึกษาระยะที่ 1 คือ พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม 21 คน พยาบาลงานปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 3 คน
ระยะที่ 2 ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพ 21 คน พนักงานชวยเหลือคนไข 8 คน พนักงานทัว่ ไป จำนวน 3 คน และ
ผปู ว ยในหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรม 288 คน และระยะที่ 3 ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ 21 คน พนักงาน
ผชู ว ยเหลือคนไข 8 คน และพนักงานทัว่ ไป 3 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย แบบสอบถาม แนวการสังเกต
และแนวทางการสนทนากลมุ วิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณโดยใชสถิตเิ ชิงบรรยายไคสแควรและ Fisher exact test
วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเชิงเนือ้ หา ผลการวิจยั พบวาหลังใชรปู แบบการปองกันการติดเชือ้
ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนัก อัตราการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
ทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลลดลงอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ และบุคลากรมีความคิดเห็นตอรูปแบบวามีความ
ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบตั ไิ ดจริงและปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลได
ในระดับมากทุกดาน
คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ หออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรม การปองกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล การติดเชือ้
ในกระแสโลหิต
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The Development of a Model for Nosocomial Sepsis Prevention in Medical Intensive Care Unit

Abstract
Nosocomial sepsis is the major cause of death among the patients. The aim of this study was to
develop a model for nosocomial sepsis prevention in medical intensive care unit (MICU). It was conducted
in the Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital, from January to November 2016. Research and development
was used as the research methodology. This study was conducted in three phases. The first phase explored
the current situation of nosocomial sepsis prevention in MICU, the second phase developed the
nosocomial sepsis prevention model and the third phase evaluated the implementation of the model.
Data were collected from focus group discussion and questionnaires. Research participants in the first
phase are 21 MICU nurses and 3 Infectious Control nurses, the second phase are 21 nurses, 8 nurse aids,
3 general officers, and 288 patients, and the third phase are 21 registered nurses, 8 nurse aids, and 3 general
officers.The research instruments consist questioners,observational guide,and focus group discussion guide.
Quantitative data were analyzed by descriptive statistics,Chi-Square and Fisher exact test. Qualitative
data were analyzed by content analysis.The result of this study revealed that nosocomial sepsis rate in MICU
before and after used the nosocomial sepsis prevention model were statistically significant differently
(p < 0.05). Most of health care providers stated that this model is clear, feasibility, and efficacy to implement
this model for prevention nosocomial sepsis in the hospital.
Keywords: model development, medical intensive care unit, prevention of nosocomial infection, sepsis
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บทนำ
ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตเปนสาเหตุการ
ตายอันดับตนของผปู ว ยในทุกโรงพยาบาลทัว่ โลก อีกทัง้
อุบัติการณยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและมีอัตราตายสูง1
โดยพบอุ บั ติ ก ารณ ติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต 77ราย
ต อ 100,000ประชากรในประเทศออสเตรเลี ย และ
นิวซีแลนด และ 240 รายตอ 100,000 ประชากรใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า 2 สำหรั บ ประเทศไทยพบ
อุบตั กิ ารณตดิ เชือ้ ในกระแสโลหิต 75-150 ตอ 100,000
ประชากร และมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต สู ง ถึ ง ร อ ยละ
62-73.93 ปจจุบนั การติดเชือ้ ในกระแสโลหิตแบบรุนแรง
เปนปญหาสำคัญของสาธารณสุขไทยจากขอมูลสถาบัน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พบวาภาวะการติดเชือ้ ใน
กระแสโลหิตแบบรุนแรงเปนสาเหตุหลักในการเสียชีวติ
ของผูปวยในโรงพยาบาลและเปนสาเหตุการเสียชีวิต
ของคนไทยที่สูงเปนอันดับที่ 3 รองจากมะเร็งและ
อุบตั เิ หตุ ปจจัยสำคัญทีท่ ำใหเสียชีวติ ไดแก การวินจิ ฉัย
ลาชา การรักษานอกหอผปู ว ยวิกฤต4-5 เริม่ ใหยาปฏิชวี นะ
ลาชากวา 3 ชั่วโมงหลังวินิจฉัย ไดรับยาปฏิชีวนะ
ไมเพียงพอ และมีอวัยวะลมเหลวหลายระบบ 6
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

จากสถิ ติ ก ารเกิ ด การติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ป พ.ศ.2556-2558
พบผูปวยติดเชื้อในกระแสโลหิต 3,075, 2,972 และ
2,777 ราย อัตราการตายรอยละ41.3, 39.2 และ 42.7
ตามลำดับโดยอัตราการตายจากการติดเชื้อในกระแส
โลหิตทีม่ สี าเหตุจากการติดเชือ้ ในชุมชน (community
sepsis) รอยละ 37.5, 38.1 และ 36.7 และอัตราการ
ตายจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีสาเหตุจากการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial sepsis) รอยละ
61.2, 58.2 และ 61.7 ตามลำดับ7จะเห็นไดวา อัตราการ
การตายจากการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตในโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ระหวาง ป พ.ศ.2556-2558
มีแนวโนมสูงขึน้ โดยเฉพาะการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
ทีม่ สี าเหตุจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล และในป พ.ศ.
2556 พบวาผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยการติดเชื้อใน
กระแสโลหิต รอยละ 68 มีสาเหตุจากการติดเชือ้ ในชุมชน
และรอยละ 32 มีสาเหตุจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
เมือ่ เปรียบเทียบความรุนแรงทัง้ สองกลมุ พบวา การติดเชือ้
ในกระแสโลหิตทีม่ สี าเหตุจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
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มีความรุนแรง และสงผลกระทบมากกวาการติดเชื้อ
ในกระแสโลหิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อในชุมชน
พบอัตราการตายสูงถึงรอยละ 61.2 ซึ่งมากกวาตาย
จากการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีม่ สี าเหตุจากการติดเชือ้
ในชุมชน 1.6 เทา ระยะเวลานอนโรงพยาบาลมากกวา
2 เทา และเสียคาใชจา ยดานยาตานจุลชีพมากกวา 3 เทา
โดยกลุมงานอายุรกรรมเปนกลุมงานที่พบผูปวยที่มี
การติดเชื้อในกระแสโลหิตมากที่สุดคือ 2,493,2,553
และ 2,130 ราย อัตราการตายรอยละ 38.59, 34.14
และ 46 อัตราการตายจากการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
ทีม่ สี าเหตุจากการติดเชือ้ ในชุมชน รอยละ 38.3, 39.8 และ
39.7 และอัตราการตายจากการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
ทีม่ สี าเหตุจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลรอยละ 70.2,
64.4 และ 67.9 ในป พ.ศ.2556-2558 ตามลำดับ 7
การติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต เป น อั ต ราการตาย
อันดับ1ของงานผูปวยหนักอายุรกรรมโดยเฉพาะจาก
การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล จากสถิตกิ ารติดเชือ้ ในกระแสโลหิต โรง
พยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ป พ.ศ.2556-2558
พบ 245, 272 และ 263 ราย อัตราการตายรอยละ
46.93, 41.91 และ 44.10 อัตราการตายจากการติดเชือ้
ในกระแสโลหิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อในชุมชน
รอยละ42.9, 37.3 และ 42 และอัตราการตายจากการ
ติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลรอยละ 67.5, 69.2 และ 54.7 ตามลำดับ7
จากการวิเคราะหสถานการณการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในงานผูปวย
หนักอายุรกรรมพบผูปวยติดเชื้อในกระแสโลหิตมาก
ในกลมุ ผปู ว ยทีไ่ มสามารถชวยเหลือตัวเองไดผปู ว ยทีม่ ี
โรครวมมากเชน ผปู ว ยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
โรคไตวายเรือ้ รัง โรคตับ และผสู งู อายุ เปนตน หอผปู ว ยหนัก
อายุรกรรม เปนหนวยงานทีร่ บั ยายผปู ว ยหนักจากหอ
ผูปวยอายุรกรรม โดยรอยละ 80 เปนผูปวยสูงอายุ
ใสเครื่องชวยหายใจและสายสวนคาปสสาวะลักษณะ
การติดเชือ้ ทีพ่ บบอยคือการติดเชือ้ ปอดอักเสบทีส่ มั พันธ
กับการใสเครื่องชวยหายใจ (ventilator associated
pneumonia : VAP) และ การติดเชือ้ ระบบทางเดินปสสาวะ9
กลมุ งานอายุรกรรมและงานหองผปู ว ยหนักอายุรกรรม
ไดพฒ
ั นาการดูแลผปู ว ยติดเชือ้ ในกระแสโลหิตมาอยาง
ตอเนือ่ งมีการรณรงคการใชมาตรการตางๆในการปองกัน
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การติดเชื้อดังกลาว ไดแก การใช Bundle of HCIS
(Health Care Infections) ไดแก VAP bundle, CA-UTI
bundle, CABSI bundle และ MDR bundle เปนตน
ซึ่ ง พิ สู จ น แ ล ว ว า สามารถลดการติ ด เชื้ อ ในผู ป ว ย
กลุมเสี่ยงได แตเนื่องจากการปฏิบัติดังกลาวเปนการ
ปฏิบัติในมุมกวาง อาจมีบางประเด็นไมเหมาะสมกับ
บริบทของงานผูปวยหนักอายุรกรรม ถาสามารถระบุ
กลมุ เปาหมายความเสีย่ งได และปรับแนวทางการดูแล
ผูปวยแบบเฉพาะยืดหยุนตามบริบทของหนวยงาน
การปฏิบตั ิ เพือ่ ปองกันการติดเชือ้ ของบุคลากรนาจะดี
ขึน้ และสงผลใหการเกิดการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีม่ ี
สาเหตุจากการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลลดลง คณะวิจยั จึง
มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนารูปแบบการปองกันการติดเชือ้
ในกระแสโลหิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
ที่สามารถนำสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ลดการ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต เพื่อใชประกอบการพิจารณา
กำหนดเปนแนวทางในการดูแลผปู ว ย อันจะสงผลใหเกิด
ประโยชนสงู สุดตอผปู ว ยผปู ฏิบตั งิ าน และโรงพยาบาล
ตอไป
วัสดุและวิธกี าร
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (research
and development) ผานการพิจารณารับรองดาน
จริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยแบงการวิจยั เปน
3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณการปองกันการติดเชือ้
ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
สำหรับหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรมตั้งแตวันที่ 1
มกราคมถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ กำหนดกรอบในการวิเคราะห
สภาพปญหาและการตั้งประเด็นคำถามการปองกัน
การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลในหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
โดยประชากรเป น พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกคัดเลือกแบบเจาะจง
ไดกลมุ ตัวอยางเปนพยาบาลกลมุ ผปู ฏิบตั งิ านหองผปู ว ย
หนักอายุรกรรม 2 จำนวน 21 คน และพยาบาลงาน
ปองกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล จำนวน
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การพัฒนารูปแบบการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม

The Development of a Model for Nosocomial Sepsis Prevention in Medical Intensive Care Unit

3 คน แบงเปน 2 กลุมๆละ 12 คน จัดสนทนากลุม
(focus group) ใชเวลาในการสนทนากลุมครั้งละ 2
ชัว่ โมงรวบรวมขอมูลปญหาและแนวทางพัฒนาเครือ่ งมือ
ประกอบดวยผูวิจัยและแนวคำถามการสนทนากลุมที่
ทีมผวู จิ ยั สรางขึน้ เองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วของนำมาสรางเปนแนวคำถามปลายเปดโดยมี
ประเด็นดานความรแู ละทักษะการดูแลดานการสนับสนุน
และความตองการในการพัฒนาการเพื่อปองกันการ
ติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
นำไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คนตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนือ้ หา ความถูกตองเหมาะสมของภาษา
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครือ่ งบันทึกเสียง สมุดบันทึก
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งเขี ย นและเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ละ
นำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
ตรวจสอบความเชื่อถือโดยวิธีการตรวจสอบสามเสา
(triangulation) คณะผูวิจัยมีความรูและประสบการณ
การวิจยั เชิงคุณภาพผานการอบรมการวิจยั เชิงคุณภาพ
และประชุมปรึกษากันเปนระยะเพื่อตรวจสอบซึ่งกัน
และกันในดานวิธกี าร ความคิดและการตีความ
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการการปองกันการติดเชือ้
ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
สำหรับหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรมระยะเวลา
ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ทีมผูวิจัยนำปญหาที่ไดจากการวิเคราะหสถานการณ
การปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลดำเนินการพัฒนารูปแบบ และ
ตรวจสอบรูปแบบโดยผเู ชีย่ วชาญ 7 คนตามเกณฑที่
กำหนดโดยพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index
of item objective congruence) ตัง้ แต 0.60 ขึน้ ไป และ
ผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยพิจารณา
คาเฉลี่ยรวมทุกดานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ทดสอบและ
ปรับปรุงรูปแบบโดยนำรูปแบบที่ไดรับการพิจารณา
จากผเู ชีย่ วชาญไปใชกบั หอผปู ว ยทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียง
กั น กั บ หอผู ป ว ยที่ จ ะนำไปทดลองใช แ ละปรั บ ปรุ ง
โดยถามความคิดเห็นจากหัวหนาหอผปู ว ยและผปู ฏิบตั ิ
เปนเวลา 3 สัปดาหประชุมชี้แจงเจาหนาที่ในการนำ
รูปแบบลงสกู ารปฏิบตั ิ ประสานสหวิชาชีพทีเ่ กีย่ วของ
เพื่ อ ขอความร ว มมื อ และนำรู ป แบบลงสู ก ารปฏิ บั ติ
นำรองในหอผูปวยหนักอายุรกรรม 2 ตั้งแตวันที่ 1
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

มิถนุ ายน ถึง 30 กันยายน 2559 เปนเวลา 4 เดือน
กลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนพยาบาล
วิชาชีพ จำนวน 21 คน พนักงานชวยเหลือคนไข จำนวน
8 คน พนักงานทัว่ ไป จำนวน 3 คน และผปู ว ยทีน่ อน
รักษาในหอผปู ว ยหนักอายุรกรรม 2 จำนวน 288 คน
ติดตามผลการทดลองปฏิบัติเพื่อนำปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูล ไดแก 1) แบบประเมินการ
ปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ปอด
อักเสบทีส่ มั พันธกบั การใชเครือ่ งชวยหายใจ (VAP) และ
การปองกันการติดเชือ้ ระบบทางเดินปสสาวะทีส่ มั พันธ
กับการใสสายสวนคาปสสาวะ (CA-UTI)2) แบบเฝาระวัง
การติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวย
หายใจการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะที่สัมพันธ
กั บ การใส ส ายสวนคาป ส สาวะและการติ ด เชื้ อ ใน
กระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3) แบบประเมินผลการนิเทศโดยวิธี coaching วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
Chi-Square และ Fisher exact test
ระยะที่ 3 ประเมินผลรูปแบบการปองกันการติดเชือ้
ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
สำหรับหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรมตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 โดย 1) ประเมิน
ความคิดเห็นตอการใชรูปแบบการปองกันการติดเชื้อ
ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
สำหรั บ หออภิ บ าลผู ป ว ยหนั ก อายุ ร กรรมที่ ไ ด จ าก
แบบสอบถามความคิดเห็น โดยใชกลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษา
เปนพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 21 คน พนักงานชวยเหลือ
คนไขจำนวน 8 คน และพนักงานทัว่ ไป จำนวน 3 คน
2) ประเมินความคิดเห็น ขอเสนอแนะและการปรับปรุง
การใชรูปแบบการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต
ที่สัมพันธกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล หออภิบาล
ผปู ว ยหนักอายุรกรรม ทีไ่ ดจากการสนทนากลมุ โดยใช
กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษาจำนวน 32 คน เปนพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 21 คน พนักงานชวยเหลือคนไขจำนวน 8 คน
และพนักงานทัว่ ไป จำนวน 3 คนคัดเลือกแบบเจาะจง
แบงเปน 2 กลมุ กลมุ ละ 16 คน ใชเวลาในการสนทนา
กลุมครั้งละ 2 ชั่วโมงวิเคราะหขอมูลการใชรูปแบบ
จากการสนทนากลมุ โดยการวิเคราะหเนือ้ หา (content
analysis) และวิเคราะหความคิดเห็นจากผูปฏิบัติตอ
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การใชรูปแบบจากแบบสอบถามซึ่งมีระดับคะแนน
คำตอบ 5 ระดับโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษา
ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะหสถานการณการปองกัน
การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล ในหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
พบวามีประเด็นปญหา 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานผบู ริหาร พบวา
มีนโยบายการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่
สัมพันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลชัดเจนแตการสือ่ สาร
สูผูปฏิบัติยังไมทั่วถึง รูปแบบการนิเทศไมชัดเจนและ
ไมเหมาะสมกับบริบทของหอผปู ว ยหนัก 2) ดานผปู ฏิบตั ิ
พบวาการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันการติดเชือ้
ในโรงพยาบาลยังมีขอ บกพรอง โดยเฉพาะการปองกัน
การเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธกบั การใชเครือ่ งชวยหายใจ
(VAP) และการปองกันการติดเชือ้ ระบบทางเดินปสสาวะ
ที่สัมพันธกับการใสสายสวนคาปสสาวะ (CA-UTI)
ปญหาการมีสว นรวมระหวางสหวิชาชีพ 3) ดานสนับสนุน
พบวาขาดอุปกรณในการชวยฟนฟูสภาพผูปวย เชน
เกาอีส้ ำหรับผปู ว ยนัง่ ขางเตียง และตองการปรับโครงสราง
หอผปู ว ยเปนหองแยกเดีย่ ว
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการปองกันการ
ติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรม
1. การพัฒนารูปแบบจากขอคนพบระยะที่ 1 นำมา
พัฒนารูปแบบการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต
ทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาล
ผปู ว ยหนักอายุรกรรม ประกอบดวย 1) การใชแนวปฏิบตั ิ
การปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2) การดูแล
สิง่ แวดลอมใหสะอาดปลอดภัย 3) การแบงโซนผปู ว ย
ติดเชือ้ และแยกหองเดีย่ ว 4) ความรวมมือของทีมงาน
และญาติผปู ว ย 5) การนิเทศติดตามโดยใชวธิ ี coaching
และไดตงั้ ชือ่ รูปแบบนีว้ า BEST-Coaching 1) B คือ
Bundle of Health Care Associated Infection :
HCAIS 2) E คือ Environment 3) S คือ Separated
zone/Single patient room 4) T คือ Multidisciplinary
Team 5) Coaching ซึง่ มีรายละเอียดดังนี1้ ) การใช
แนวปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดย
เลือกใชแนวปฏิบตั ปิ อ งกันสาเหตุทที่ ำใหเกิดการติดเชือ้
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ในหออภิ บ าลผู ป ว ยหนั ก อายุ ร กรรมมากที่ สุ ด เป น
ประเด็นหลัก คือแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดปอด
อักเสบ จากการใชเครือ่ งชวยหายใจ และแนวปฏิบตั เิ พือ่
ปองกันการติดเชือ้ ระบบทางเดินปสสาวะจากการใสสาย
สวนคาปสสาวะ 2) การดูแลสิง่ แวดลอมใหสะอาดปลอดภัย
ประกอบดวย การทำความสะอาดและการทำลายเชือ้
สิง่ แวดลอมบริเวณทีใ่ หการดูแลผปู ว ย และการระบาย
อากาศ เปนตน 3)การแบงโซนผูปวยติดเชื้อและแยก
หองเดี่ยวกรณีมีผูปวยติดเชื้อหรือเสี่ยงตอการติดเชื้อ
เชน ผูปวยติดเชื้อดื้อยาใหจัดแยกไวในโซนเดียวกัน
หรือยายเขาหองแยกเดีย่ ว 4) ความรวมมือของทีมงาน
และญาติผปู ว ย เปนความรวมมือในการดูแลผปู ว ยของ
บุคลากรใน หนวยงาน สหวิชาชีพเและญาติผูปวย
5) การนิเทศติดตามโดยใชวธิ ี coaching โดยกำหนดใหมี
การนิเทศติดตาม โดย หัวหนาหอผปู ว ย หัวหนาทีมการ
พยาบาล ใหคำปรึกษา ชีแ้ นะและสอนงานในขณะปฏิบตั ิ
งานทุกวัน และทุกเวร พรอมทัง้ บันทึกผลการนิเทศใน
แบบบันทึกการนิเทศ รวบรวมผลการนิเทศมาวิเคราะห และ
สือ่ สารใหทมี การพยาบาลทุกสัปดาหเพือ่ ปรับปรุงแกไข
รวมทัง้ สรุปขอมูลการติดเชือ้ เปนลายลักษณอกั ษรและ
สื่อสารใหทีมการพยาบาลในขณะรับสงเวรเพื่อใหเกิด
ความตระหนักและปองกันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้
2. ผลการตรวจสอบรู ป แบบและการปรั บ ปรุ ง
รูปแบบ พบวา ผลการประเมินความสอดคลองของ
รูปแบบการปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธ
กับการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ย
หนักอายุรกรรมจากผเู ชีย่ วชาญ 7 คน มีความเชือ่ มัน่
ระหวาง 0.6-1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 4.75 ซึ่ง
อยใู นระดับมากทีส่ ดุ
3.ผลการทดลองใชรปู แบบการปองกันการติดเชือ้
ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
สำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรมแบงเปน 3 ดาน
ดังนี้
ดานผูปวยจากการเฝาระวังผูปวยที่เสี่ยงตอการ
ติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลในหอผปู ว ยหนักอายุรกรรมกอนและหลัง
การใชรูปแบบการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต
ทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาล
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ผปู ว ยหนักอายุรกรรมทัง้ หมด 249, 288 ราย ผปู ว ยที่
ใชเครื่องชวยหายใจ 206, 223 ราย และผูปวยที่ใส
สายสวนคาปสสาวะ 208,253 ราย ตามลำดับ พบวา
จำนวนผูปวยที่ติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธกับการ
ใชเครือ่ งชวยหายใจ (VAP) ลดลงจาก 18 ราย (8.7%)
เปน 11 ราย (4.9%) (p = 0.117) ตามตารางที่ 1 และ
ติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น ป ส สาวะที่ สั ม พั น ธ กั บ การใส
สายสวนคาปสสาวะ (CA-UTI) ลดลงจาก 3 ราย (1.5%)
เปน 2 ราย (0.7%) ตามตารางที่ 2 หลังการใชรปู แบบ
รูปแบบการปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธ
กับการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนัก
อายุรกรรม พบวา จำนวนผปู ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ในกระแสโลหิต
ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลลดลงจาก

20 ราย (8.3%) เปน 10 ราย (3.5%) (p = 0.016)
ตามตารางที่ 3
ดานผูปฏิบัติผลการประเมินการปฏิบัติตามแนว
ปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลก อ น
และหลั ง การใช รู ป แบบการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ใน
กระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
สำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรมจากการสังเกต
แบบมีสวนรวมพบวา การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธกบั การใชเครือ่ งชวย
หายใจเพิม่ ขึน้ จาก 91.42 % เปน 97 % ตามตารางที่ 4 และ
การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารปองกันการติดเชือ้ ระบบ
ทางเดินปสสาวะสัมพันธกบั การใสสายสวนคาปสสาวะ
เพิม่ ขึน้ จาก 96.2 % เปน 99.7% ตามตารางที่ 5

ตารางที่ 1 อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ (VAP)กอนและหลังการใชรูปแบบการปองกัน
การติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนัก
กอนการใชรปู แบบ (n = 206)
จำนวน (รอยละ)
ติดเชือ้
a
ไมตดิ เชือ้
a

18 (8.7)
188 (91.26)

หลังการใชรปู แบบ (n = 223)
จำนวน (รอยละ)
11 (4.9)
212 (95.1)

p-value
0.117

Chi-Square Test

ตารางที่ 2 อัตราการติดเชือ้ ระบบทางเดินปสสาวะทีส่ มั พันธกบั การใสสายสวนคาปสสาวะ (CA-UTI) กอนและหลังการใชรปู แบบ
การปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนัก
กอนการใชรปู แบบ (n = 208)
จำนวน (รอยละ)
ติดเชือ้
ไมตดิ เชือ้
b

3 (1.5)
205 (98.5)

หลังการใชรปู แบบ (n = 253)
จำนวน (รอยละ)
2 (0.7)
251 (99.3)

p-value
0.662 b

Fisher exact Test

ตารางที3่ อัตราการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล (nosocomial sepsis) กอนและหลังการใชรปู แบบ
การปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดกับการติดเชือ้ เชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนัก
กอนการใชรปู แบบ (n = 249)
จำนวน (รอยละ)
ติดเชือ้
a
ไมตดิ เชือ้
a
Chi-Square Test

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

20 (8.3)
229 (91.7)

หลังการใชรปู แบบ (n = 288)
จำนวน (รอยละ)
10 (3.5)
278 (96.5)

p-value
0.016
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ตารางที่ 4 การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารปองกันการติดเชือ้ ปอดอักเสบจากการใชเครือ่ งชวยหายใจ(VAP)กอนและหลังการใชรปู แบบ
การปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล จากการสังเกตแบบมีสว นรวม (n = 200)
เรื่องที่ประเมิน
1. ศีรษะสูง > 30 องศา
2. แปรงฟนเชา-เย็น
3. การประเมินสุขภาพปากและฟน
4. Cuff pressure (25 - 30 cmH2O)
5. ไมมนี ้ำคางสายเครือ่ งชวยหายใจ
6. ตำแหนง water tap เหมาะสม
7. Feeding (no aspiration)
8. มีการใช weaning protocol
รวม

กอนการใชรปู แบบ
จำนวน (รอยละ)

หลังการใชรูปแบบ
จำนวน (รอยละ)

188 (94.0)
195 (97.0)
190 (95.0)
180 (90.0)
146 (43.0)
192 (96.0)
200 (100)
143 (71.5)
2,194 (91.4)

197 (98.5)
198 (99.0)
195 (97.7)
195 (97.5)
182 (91.0)
192 (96.0)
200 (100)
187 (93.5)
2,328 (97.0)

ตารางที่ 5 การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการการปองกันการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ (CA-UTI) กอนและหลังการใชรูปแบบการ
ปองกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล จากการสังเกตแบบมีสว นรวม (n = 200)
เรื่องที่ประเมิน
1. สวนปสสาวะเมือ่ มีขอ บงชีแ้ ละความจำเปน
2. ประเมินความจำเปนทีจ่ ะตองใสสายสวน
ปสสาวะทุกวัน
3. รักษาระบบปสสาวะใหปลอดเชื้อและคงไว
ซึ่งระบบปด
4. ดูแลใหถงุ เก็บปสสาวะวางพอทีจ่ ะให
ปสสาวะไหลไดสะดวก
5. ผปู ว ยทีค่ าสายสวนปสสาวะไดรบั การสอน
เกีย่ วกับการดูแลขณะใสสายสวนคา
6. ถอดสายสวนเมือ่ หมดขอบงชี้
รวม

ดานผูบริหาร จากการพัฒนารูปแบบการปองกัน
การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล สำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรม
ผบู ริหารเห็นความสำคัญของการพัฒนา ในครัง้ นีโ้ ดย
ใหการสนับสนุนอุปกรณเครื่องใช เชน เกาอี้สำหรับ
ผปู ว ยนัง่ ขางเตียง เตียงไฟฟาสำหรับปรับทานัง่ บนเตียง
ไดและอนุมัติการปรับโครงสรางของหอผูปวยหนัก
เปนหองแยกเดีย่ วจำนวน 9 เตียง ซึง่ อยรู ะหวางดำเนิน
การสรางแบบและจะดำเนินการปรับโครงสรางในป
งบประมาณ 2560 รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดความ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

กอนใชรปู แบบปฏิบตั ิ
จำนวน (รอยละ)

หลังใชรูปแบบปฏิบัติ
จำนวน (รอยละ)

200 (100)
185 (92.5)

200 (100)
200 (100)

199 (99.5)

200 (100)

183 (91.5)

199 (99.5)

192 (96)

199 (99.5)

194 (97)
1,924 (96.2)

200 (100)
1,994 (99.7)

รวมมือระหวางทีมสหวิชาชีพโดยเฉพาะแพทยเวชศาสตร
ฟน ฟูและนักกายภาพบำบัดในการดูแลผปู ว ยทีช่ ดั เจนขึน้
ระยะที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการปองกันการ
ติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
มีดงั นี้
1.ผลการประเมินความคิดเห็นตอการใชรปู แบบที่
ไดจากแบบสอบถาม พบวา พยาบาลวิชาชีพ พนักงาน
ช ว ยเหลื อ คนไข แ ละพนั ก งานทั่ ว ไปมี ค วามเห็ น ต อ
รูปแบบอยใู นระดับมากในทุกๆดาน ตามตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของบุคลากรตอรูปแบบการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(n = 32)

1.การปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ
การปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.การดูแลสิง่ แวดลอม
ใหสะอาดปลอดภัย
3.การแบงโซนผูปวย
ติดเชือ้ และแยกหองเดีย่ ว
4.ความรวมมือของทีมงาน
ในหนวยงานสหวิชาชีพและญาติผปู ว ย
5.การนิเทศติดตาม
โดยใชวธิ ี coaching
เฉลีย่

พนักงานชวยเหลือคนไข/ พนักงานทัว่ ไป
(n = 11)

พยาบาลวิชาชีพ
(n = 21)

ความคิดเห็น
เฉลีย่

SD

เฉลีย่

SD

ระดับความคิดเห็น

4.40

0.74

มาก

4.38

0.59

มาก

4.32

0.46

มาก

4.33

0.66

มาก

4.55

0.47

มาก

4.38

1.24

มาก

4.36

0.39

มาก

4.32

0.59

มาก

4.36

0.76

มาก

4.41

0.44

มาก

2. ผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะ
และการปรับปรุงการใชรูปแบบจากการสนทนากลุม
พบวา 1) การใชแนวปฏิบตั กิ ารปองกันการติดเชือ้ ใน
โรงพยาบาลมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะแนวปฏิบตั ิ
เพื่อปองกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใช
เครือ่ งชวยหายใจและแนวปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันการติดเชือ้
ระบบทางเดิ น ป ส สาวะสั ม พั น ธ กั บ การใส ส ายสวน
คาปสสาวะ เนือ่ งจากการเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธกบั
การใชเครื่องชวยหายใจและการติดเชื้อระบบทางเดิน
ปสสาวะสัมพันธกับการใสสายสวนคาปสสาวะเปน
สาเหตุสำคัญของการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธ
กับการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล เหมาะสมกับบริบทของ
หออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรม มีความชัดเจน และ
กิ จ กรรมส ว นใหญ เ ป น บทบาทอิ ส ระของพยาบาล
สามารถนำสูการปฏิบัติไดจริง และเปนการกระตุน
บุคลากรใหเกิดความตระหนักในการเฝาระวังการติดเชือ้
มากขึน้ และตอเนือ่ ง 2) การดูแลสิง่ แวดลอมใหสะอาด
ปลอดภัยเปนกิจกรรมที่สำคัญยิ่งในการปองกันการ
แพรกระจายเชื้อ ซึ่งทางหนวยงานไดมีแนวปฏิบัติใน
การจัดการความสะอาดและสิง่ แวดลอมมาอยางตอเนือ่ ง
ตัง้ แตโครงการปองกันการติดเชือ้ ดือ้ ยา โดยมีการลาง
เตียงผปู ว ยทุกรายทีม่ กี ารยายออกหรือเสียชีวติ การทำ
ความสะอาดอุปกรณเครือ่ งใชพนื้ และผนังหอง การใส
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เครื่องปองกันเปนตน และที่เห็นการพัฒนาขึ้นอยาง
ตอเนือ่ งคือบุคลากรทุกระดับสามารถจัดลำดับความสำคัญ
กอนหลังในการทำกิจกรรมเพื่อปองกันและลดการ
ติดเชือ้ 3) การแบงโซนผปู ว ยติดเชือ้ และแยกหองเดีย่ ว
มีความสำคัญมากเชนกัน เปนกิจกรรมทีส่ ามารถ ปฏิบตั ิ
ไดจริงเชน การแบงโซนผูปวยติดเชื้อดื้อยา โดยยาย
ผูปวยไวในล็อกเดียวกัน ผูปวยติดเชื้อดื้อยา มีปาย
สัญลักษณสแี ดงติดทีห่ นาแฟมผปู ว ย ผปู ว ยทีเ่ สีย่ งตอ
การติดเชื้อดื้อยาใชปายสัญลักษณสีเหลืองและผูปวย
ทีไ่ มตดิ เชือ้ ดือ้ ยาปายสัญลักษณสเี ขียว เปนตน แตการ
แบงโซนยังมีโอกาสแพรกระจายเชื้อได เนื่องจาก
อุปกรณเครือ่ งใชบางชนิดยังจำเปนตองใชรว มกันและ
พืน้ ทีร่ ะหวางเตียงยังคับแคบ การมีหอ งแยกเดีย่ วนาจะ
เปนทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ 4) ความรวมมือของทีมงานและ
ญาติผูปวย/การฟนฟูสภาพผูปวย พบวาบุคลากรให
ความสำคัญมากทีส่ ดุ เพราะความรวมมือของทีมงาน
และญาติผปู ว ยสงผลใหการดำเนินงานของทุกกิจกรรม
มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดการพัฒนางานอยาง
ตอเนือ่ งและชัดเจน คือ ปญหาการสงปรึกษากายภาพบำบัด
เนือ่ งจากนักกายภาพบำบัดมีนอ ย ทำใหผปู ว ยทีส่ ง ปรึกษา
ไปไดรับการบำบัดไมทั่วถึงและตอเนื่อง ทำใหผูปวย
ทรุดลงและมีการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต บุคลากรขาด
ความรูในการฟนฟูสภาพ และไมมีแนวปฏิบัติไปใน
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ทิศทางเดียวกัน สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาคือ มีการ
ประสานกับหัวหนากลมุ งานเวชศาสตรฟน ฟูและมีการ
ดำเนินการอบรมกิจกรรมฟนฟูสภาพที่พยาบาลและ
เจาหนาทีใ่ นหนวยงานสามารถปฏิบตั ไิ ดเอง สวนกิจกรรม
ซับซอนนักกายภาพบำบัดตองมาทำเองอยางตอเนือ่ ง
และเนนการสอนญาติใหมีสวนรวมในการชวยฟนฟู
สภาพดวย มีการจัดทำคูมือในการฟนฟูสภาพผูปวย
เชน การสอนการหายใจ การไอ และการออกกำลังกาย
บนเตียง เปนตน 5) การนิเทศติดตามโดยใชวธิ โี คชชิง่
บุคลากรใหความสำคัญมากเชนกัน โดยใหเหตุผลวา
เปนการนิเทศทีไ่ มทำใหเกิดความรสู กึ เครียด เกร็ง กลัว
ขาดความมัน่ ใจ เกรงวาจะตอบไมถกู หรือทำไมถกู ตอง
เหมื อ นการนิ เ ทศจากผู บ ริ ห ารจากนอกหน ว ยงาน
การนิเทศติดตามโดยใชวิธีโคชชิ่ง เปนการนิเทศโดย
พีด่ แู ลนอง เปนทีป่ รึกษาและใหขอ ชีแ้ นะและปฏิบตั ใิ ห
ดูเปนตัวอยางในขณะปฏิบตั งิ านไดตลอดเวลา แตบาง
ครัง้ ไมใชพสี่ อนนอง แตเปนนองสอนพี่ โดยนองเริม่ เปน
ผูนำในการทำกิจกรรมผูปวยที่พี่ๆละเลย พี่จะรูสึก
ละอายและรีบปฏิบตั โิ ดยอัตโนมัติ โดยไมตอ งสอนหรือ
ชีแ้ นะ และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ บุคลากรสวนใหญใหขอ คิดเห็น
วาการนิเทศตามรูปแบบทั่วไปตองมีการเขียนแผน
มีแบบฟอรมในการนิเทศ มีการสรุปผลการนิเทศเปน
ลายลักษณอกั ษร เชน การนิเทศของผตู รวจการ เปนตน
แต ก ารนิ เ ทศติ ด ตามโดยใช วิ ธี โ ค ช ชิ่ ง ผู นิ เ ทศก็ คื อ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านคนหนึ่ ง การนิ เ ทศแบบเต็ ม รู ป แบบคง
ปฏิบตั ใิ หมคี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพไดยาก ดวยเหตุผล
นี้จึงใหความสำคัญกับการนิเทศติดตามโดยใชวิธีโคช
ซึง่ สามารถนำมาปฏิบตั ใิ หเกิดประโยชนอยางแทจริงได
อภิปราย
การพั ฒ นารู ป แบบการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ใน
กระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อในโรงพยาบาล
สำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรม พบวาการใช
แนวปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล
เป น องค ป ระกอบที่ สำคั ญ ยิ่ ง ในการลดการติ ด เชื้ อ
ในโรงพยาบาล โดยเฉพาะการติดเชื้อปอดอักเสบที่
สัมพันธกบั การใชเครือ่ งชวยหายใจ (VAP) และการติดเชือ้
ระบบทางเดินปสสาวะที่สัมพันธกับการใสสายสวน
คาปสสาวะ (CA-UTI) ซึง่ เปนสาเหตุลำดับตนๆทีท่ ำให
เกิดการติดเชือ้ ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้
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ในโรงพยาบาล จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาหลังใช
แนวปฏิบตั ฯิ จำนวนผปู ว ยทีต่ ดิ เชือ้ ปอดอักเสบทีส่ มั พันธ
กับการใชเครือ่ งชวยหายใจและการติดเชือ้ ระบบทางเดิน
ปสสาวะทีส่ มั พันธกบั การใสสายสวนคาปสสาวะลดลง
ตรงกับกับการศึกษาของ Venkatram และคณะ 10
ทีพ่ บวาการใชแนวปฏิบตั กิ ารปองกันการติดเชือ้ ทีส่ มั พันธ
กับการใสอปุ กรณในหอผปู ว ยหนักอายุรกรรม สงผลให
อัตราการติดเชือ้ VAP และ CA-UTI ลดลงนอกจากนี้
ยังชวยกระตุนใหผูปฏิบัติเกิดความตระหนักถึงความ
สำคัญในการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั มิ ากขึน้ สวนประเด็น
การดูแลสิง่ แวดลอมใหสะอาดและปลอดภัยนัน้ ผลจาก
การพัฒนาเดนชัดมาก ผูปฏิบัติเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรทู งั้ ในขณะปฏิบตั งิ านและการรับสงเวร การแบงโซน
ผปู ว ยติดเชือ้ และแยกหองเดีย่ วนัน้ นับวาเปนองคประกอบ
ทีส่ ำคัญทีท่ ำใหลดการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ผปู ฏิบตั ิ
สามารถปฏิบตั ไิ ดจริงอยางตอเนือ่ งและคิดวาการปรับ
โครงสรางเปนหองเดี่ยวทั้งหมดสามารถควบคุมและ
ปองกันการติดเชือ้ ไดมากขึน้ เหมือนกับการศึกษาของ
Levin และคณะ11 ทีพ่ บวา การปรับแบบโครงสรางของ
หอผปู ว ยหนักเปนหองผปู ว ยเดีย่ ว (single-patient room)
ทำใหอัตราการติดเชื้อดื้อยาลดลงอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ความรวมมือของทีมงานและญาติผูปวย
ผปู ฏิบตั ใิ หความสำคัญเปนอันดับหนึง่ จากการสนทนากลมุ
โดยถื อ ว า ถ า ความร ว มมื อ ของที ม ดี ง านจะประสบ
ความสำเร็จ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เชน
การปรึกษา และสื่อสารกันระหวางแพทย พยาบาล
พยาบาลปองกันโรคติดเชือ้ และนักกายภาพบำบัดมากขึน้
มีการตรวจเยี่ยมผูปวยรวมกัน ตรงกับการศึกษาของ
Dosher และคณะ12 ที่พบวาการตรวจเยี่ยมโดยทีม
สหวิชาชีพ ในหอผปู ว ยหนักอายุรกรรมสัปดาหละ 2 ครัง้
โดยประเมิ น หน า งาน สอนข า งเตี ย งและให ข อ มู ล
ยอนกลับ สงผลใหอตั ราการติดเชือ้ VAP ลดลงอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ดานการนิเทศติดตามโดยใชวิธี
โคชชิ่งนั้นทำใหเกิดกระบวนการเรียนรู การพัฒนา
ศักยภาพตนเองและเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
สงผลใหผปู ว ยไดรบั การดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัย
ส ว นการที่ ผู บ ริ ห ารให ค วามสำคั ญ ในการป อ งกั น
การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธกับการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล นำมาซึง่ การพัฒนารูปแบบการปองกัน
ติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ ใน
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โรงพยาบาลสำหรับหออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
และสงผลใหผูปฏิบัติเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทัง้ พัฒนาคุณภาพบริการ
ของหนวยงานอยางตอเนือ่ งทำใหงานบริการมีคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัย ทำใหจำนวนผปู ว ยติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
ลดลง สรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการปองกันการติดเชือ้
ในกระแสโลหิตทีส่ มั พันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
สำหรับหออภิบาลผปู ว ยหนักอายุรกรรมสามารถนำไป
ปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง และลดการติ ด เชื้ อ ในกระแสโลหิ ต ที่
สัมพันธกบั การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสำหรับหออภิบาล
ผปู ว ยหนักอายุรกรรม
กิตติกรรมปะกาศ
ขอขอบพระคุณผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ทีส่ นับสนุนการวิจยั ในครัง้ นี้ ขอขอบคุณแพทย พยาบาล
งานปองกันและควบคุมโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีใ่ ห
คำปรึกษา เขารวมการสนทนากลมุ ในการสรางรูปแบบ
และรวมนิเทศ ขอขอบคุณบุคลากรงานหองผปู ว ยหนัก
อายุ ร กรรม 2 ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ตลอดการดำเนิ น
งานวิจยั
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